
 

 

POVPRAŠEVANJE 
Organiziranost krajevnih skupnosti in mestnih četrti v občinah 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

Občino zanima, koliko slovenskih občin ima krajevne skupnosti in mestne četrti organizirane 
kot  samostojne  pravne  subjekte  in  kakšna  je  organiziranost KS  in MČ,  ki  nimajo  pravne 
subjektivitete, kakšni so njihovi organi, pristojnosti? 

ODGOVORI OBČIN: 

AJDOVŠČINA 

Na  vaše  vprašanje  glede pravne  organiziranosti krajevnih  skupnosti, vam  sporočamo, da 
imamo v Občini Ajdovščina status naših KS opredeljen v 68. členu Statuta občine Ajdovščina 
(Ur. l. RS št. 44/2012 z dne 11.06.2012), ki ga navajamo spodaj:   
  

68.     člen 
(status krajevnih skupnosti) 

(1)  Krajevna  skupnost  je  pravna  oseba  javnega  prava  v  okviru  nalog,  ki  jih  opravlja 
samostojno, v skladu s tem statutom. 
(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni 
posli, ki  jih sklene krajevna skupnost brez soglasja župana, so nični, vendar  lahko predpis 
občine, ki je potreben za izvršitev proračuna določi, kateri pravni posli in v kakšni višini so ti 
pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana. 
(3) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, 
s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno. 
(4) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti. 

BOHINJ 

Glede organiziranosti krajevnih skupnosti in mestnih četrti v slovenskih občinah: 
Trenutno so KS v Občini Bohinj organizirane kot pravne osebe  (4 KS), kar nameravamo še 
letos spremeniti, s tem, da bi pristojnosti ostale enake (urejanje cest, upravljanje pokopališč 
itd.). 

BRASLOVČE 



 

V zvezi z vašim vprašanjem glede organiziranosti krajevnih skupnosti, vam sporočamo, da 
KS  v  Občini  Braslovče  niso  pravne  osebe.  Zaradi  zagotavljanja  sodelovanja  KS  pri 
opravljanju javnih zadev v občini, je Občinski svet ustanovil z odlokom krajevne odbore kot 
svoja  posvetovalna  telesa.   Z  odlokom  se  je  določila  organizacija  in  način  dela  krajevnih 
odborov. V občini je ustanovljenih pet krajevnih odborov. Člane krajevnih odborov imenuje 
in razrešuje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občinski svet 
izmed prebivalcev posamezne  krajevne  skupnosti.  Število  članov  v posameznih  krajevnih 
odborih je od 7 do 11 članov. 

ČRNOMELJ 

V občini Črnomelj imamo KS organizirane kot samostojne pravne osebe. 

DIVAČA 

V občini Divača imamo pet krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe. 

DORNAVA 

V Občini Dornava  imamo  štiri vaške odbore, ki pa  so posvetovalni organ. To  je  tudi  čisto 
dovolj, saj v manjših občinah nima smisla še le teh drobiti na manjše enote. 
Dobro pa je, da vseeno nekdo opozarja na manjše probleme, ki v vaseh nastajajo, saj se le teh 
dosti krat iz same uprave ne vidi. 

HOČE‐SLIVNICA 

V Občini Hoče‐Slivnica  imamo  skupaj  5 krajevnih  skupnosti, ki niso pravne osebe. Vsaka 
krajevna skupnost ima predsednika, ki predstavlja krajevno skupnost in ima enkrat tedensko 
uradne ure za krajane. 
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer: 
• dajejo predloge  in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju  javne 
infrastrukture  na  svojem  območju  ter  sodelujejo  pri  izvajanju  komunalnih  investicij  v 
komunalno infrastrukturo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi 
deli, 
•  sodelujejo  pri  pripravi  programov  oskrbe  s  pitno  vodo  in  zaščiti  virov  pitne  vode, 
sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih 
služb, 
•  dajejo  predloge  za  sanacijo  divjih  odlagališč  komunalnih  odpadkov  in  sodelujejo  pri 
njihovi sanaciji, 
• dajejo predloge in sodelujejo pri urejanju okolja v kraju, 
• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometno signalizacijo, ureditev dovozov in 
izvozov, omejevanje hitrosti ipd.), 
• predlagajo programe javnih del, 
•  sodelujejo  in  dajejo mnenja  pri  javnih  razgrnitvah  prostorskih,  planskih  in  izvedbenih 
aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti, 
•  oblikujejo  pobude  za  spremembo  prostorskih,  planskih  in  izvedbenih  aktov  ter  jih 
posredujejo pristojnemu organu občine, 
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•  dajejo mnenja  glede  spremembe  namembnosti  kmetijskega  prostora  v  druge  namene, 
predvidenih gradenj proizvodnih  in drugih objektov v kraju, za posege v kmetijski prostor 
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, 
•  seznanjajo  pristojni  organ  občine  s  problemi  in  potrebami  prebivalcev  skupnosti  na 
področju urejanja prostora in varstva okolja, 
• sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, 
• spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po 
potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja, 
• dajejo  soglasja  k  odločitvam  o  razpolaganju  in upravljanju  s premoženjem  občine,  ki  je 
skupnostim dano v uporabo za opravljanje njihovih nalog. 
•  sodelujejo  pri  oblikovanju  razpisanih  pogojev  in  izbiri  izvajalcev  za  investicije  in 
investicijsko vzdrževanje na področju KS. 
  
Organ  krajevne  skupnosti  je  svet  krajevne  skupnosti  (v  nadaljevanju  svet),  ki  ga  izvolijo 
volilni  upravičenci  s  stalnim  prebivališčem  na  območju  krajevne  skupnosti.  Svet  izvršuje 
naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi: 
• obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti 
in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja, 
• daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine, 
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere 
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava  in  jih ne zavezujejo, razen če ni s  tem 
statutom ali odlokom drugače določeno. 
  
Podrobnosti glede KS‐ov so opredeljene tudi v Statutu Občine Hoče‐Slivnica. 

HRASTNIK 

V Občini Hrastnik imamo 10 krajevnih skupnosti, ki nimajo statusa pravne osebe. KS so del 
občine tako v teritorialnem, kot funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko finančnem in 
pravnem smislu. 

JESENICE 

V občini Jesenice krajevne skupnosti niso organizirane kot samostojne pravne osebe, temveč 
so zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov organizirane kot ožji deli občine.  
 
Vsaka  posamezna  krajevna  skupnost  ima  sprejete  svoje  notranje  pravne  akte,  s  katerimi 
podrobneje uredi način  svojega delovanja. Akti krajevne  skupnosti morajo biti usklajeni  z 
veljavnimi zakonskimi  in podzakonskimi akti, ki urejajo obseg  in način delovanja občine.  
 
Organ  krajevne  skupnosti  je  svet  krajevne  skupnosti.   Svet  krajevne  skupnosti  ima  svoj 
poslovnik, v katerem opredeli način dela ter postopek odločanja sveta. 

Svet Krajevne skupnosti ima predvsem naslednje naloge in pristojnosti: 
‐ sprejema statut in druge splošne akte krajevne skupnosti, 
‐ predlaga občinskemu svetu, županu in občinski upravi odločitve, ki se nanašajo na območje 
krajevne skupnosti, 
‐ obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost, 
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‐ sprejema predlog finančnega načrta krajevne skupnosti, 
‐  obravnava  in  sprejema  predloge  občanov  in  drugih  oseb,  ki  se  nanašajo  na  območje 
krajevne skupnosti ter jih posreduje pristojnim v reševanje, 
‐ sodeluje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevne skupnosti, 
‐ na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih 
za krajevno skupnost, 
‐  sodeluje  pri  organizaciji  in  izvedbi  programov  in  aktivnosti,  ki  se  izvajajo  na  območju 
krajevne skupnosti ter 
‐ izvaja druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov občine. 

KRANJ 

V Mestni občini Kranj imam 26 krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe. 

KRŠKO 

V  naši  občini  imamo  organiziranih  16  KS,  ki  so  samostojne  pravne  osebe.  Formalno  so 
urejene  v  statutu  občine,  ki  je  dostopen  na  naši  spletni  strani  pod  informacijami  javnega 
značaja. 

LJUTOMER 

V Občini Ljutomer imamo s statutom kot ožje dele občine ustanovljene  krajevne skupnosti, 
ki so pravne osebe (imamo 9 KS). 

MARIBOR 

V Mestni občini Maribor  je ustanovljenih 11 mestnih četrti  in 6 krajevnih skupnosti. Vse so 
pravne osebe javnega prava v okviru nalog, ki jih opravljajo samostojno, v skladu s statutom 
mestne občine. Naloge, meje območij, organizacija in delovanje ter pravni status so določeni 
s statutom in odlokom MOM. Mestno četrt oziroma krajevno skupnost zastopa svet mestne 
četrti oziroma krajevne skupnosti. Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za 
potrebe mestnih četrti in krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavlja mestna uprava. 

METLIKA 

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, 
v skladu s statutom oziroma posebnim odlokom. 
  
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti. 
Svet  krajevne  skupnosti  volijo  volivci  s  stalnim  prebivališčem  v  krajevnih  skupnostih  na 
neposrednih volitvah za štiri leta. 
Svet krajevne  skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki  jih  samostojno opravlja 
krajevna skupnost. 
  
Naloge krajevnih skupnosti so, da na svojem območju: 
– dajejo predloge  in sodelujejo pri pripravi  razvojnih programov občine na področju  javne 
infrastrukture  ter  sodelujejo  pri  izvajanju  komunalnih  investicij  in  investicij  v  javno 
razsvetljavo in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli; 
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–  sodelujejo  pri  pripravi  programov  oskrbe  s  pitno  vodo  in  zaščiti  virov  pitne  vode, 
sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih 
služb; 
–  sodelujejo  in  dajejo mnenja  pri  javnih  razgrnitvah  prostorskih,  planskih  in  izvedbenih 
aktov, ki obravnavajo območje njihovih skupnosti; 
–  oblikujejo  pobude  za  spremembo  prostorskih,  planskih  in  izvedbenih  aktov  ter  jih 
posredujejo pristojnemu organu občine; 
–  dajejo  mnenja  glede  spremembe  namembnosti  kmetijskega  prostora  v  druge  namene, 
predvidenih  gradenj  večjih  proizvodnih  in  drugih  objektov  v  skupnosti,  za  posege  v 
kmetijski prostor  (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do  spremembe  režima 
vodnih virov; 
–  seznanjajo  pristojni  organ  občine  s  problemi  in  potrebami  prebivalcev  skupnosti  na 
področju urejanja prostora in varstva okolja; 
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki jim je 
dano na uporabo za opravljanje njenih nalog; 
–  sodelujejo  pri  pripravi  in  izvajanju  projektov  v  okviru  celostnega  razvoja  podeželja  in 
obnove vasi na svojem območju, 
– predlagajo pogoje za zagotavljanje prometne varnosti; 
–  dajejo  predloge  za  sanacijo  divjih  odlagališč  komunalnih  odpadkov  in  sodelujejo  pri 
njihovi sanaciji; 
– na področju družbenih dejavnosti sodelujejo s socialnimi službami, vzgojno varstvenimi, 
zdravstvenimi, kulturnimi  in  športnimi  organizacijami,  organizirajo  sosedske pomoči  in  v 
spodbujajo društvene dejavnosti; 
– opravljajo določene naloge, ki se nanašajo na zaščito in reševanje, v skladu s pooblastili in 
zadolžitvami župana ali drugega pristojnega organa občine; 
–  po  navodilih  pristojnih  organov  opravljajo  naloge  pri  pripravi  in  izvedbi  volitev  in 
referendumov in zborov občanov; 
–  dajejo  pobude  in  predloge  za  uresničevanje  drugih  skupnih  interesov  občanov  v 
posamezni krajevni skupnosti; 
– opravljajo druge naloge, ki jih določi občinski svet ali župan. 

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

V občini Miklavž na Dravskem polju  imamo  4 krajevne  skupnosti. Nobena ni  samostojna 
pravna oseba. 

PODVELKA 

Občina Podvelka  ima Vaške skupnosti, ki niso pravne osebe. Pristojnosti najdete v Statutu 
Občine Podvelka (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/12) od 57. člena do 63. člena. 

PREVALJE 

Občina Prevalje ima organizirane krajevne skupnosti kot del občine in nimajo lastne pravne 
subjektivitete. 

RAVNE NA KOROŠKEM 
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Pri nas v občini Ravne na Koroškem  imamo ožje dele  lokalnih  skupnosti organizirane kot 
pravne osebe, se pa ob pripravi novega Statuta Občina nagibamo k temu, da bi  jim pravno 
subjektiviteto vzeli. 

RUŠE 

V občini Ruše nimamo ne KS, ne MČ, imamo pa Krajevne odbore. 

TRZIN 

V Občini Trzin nimamo krajevnih  skupnosti ali  četrtnih  skupnosti. Nekaj  časa, ko v enem 
delu Trzina, ki  je sicer obrtno industrijska cona, vendar tam tudi živi blizu 200 ljudi, ni bilo 
nobenega  člana  občinskega  sveta,  smo  izkoristili možnost,  ki  jo  ponuja  Zakon  o  lokalni 
samoupravi in smo imenovali petčlanski »četrtni odbor«, ne da bi imeli formalno četrt, ki je 
deloval  kot  posvetovalno  telo  župana  in  je  svoja mnenja  in  sporočila  naslavljal  tudi  na 
občinski svet, če  je zaznal potrebo po tem. Članom smo pošiljali gradiva za seje občinskega 
sveta; odbor  se  je  redno  sestajala  in dajal pobude, kdaj pa kdaj kakšno mnenje.  Je pa  tudi 
organiziral nekaj dogodkov znotraj cone, največkrat v sodelovanju s Turističnim društvom 
itd. 

VELENJE 

V priponki najdete odgovor Mestne občine Velenje na vaše vprašanje. 
Odlok KS in MČ v MOV 
Ožji deli občine Velenje 

VRANSKO 

Občina Vransko nima krajevnih skupnosti. 
Po statutu imamo kot ožje dele občine opredeljene vaške skupnosti (13), ki pa nimajo pravne 
subjektivitete in imajo značaj posvetovalno/predlagalnega organa ( 5 članski vaški odbori) za 
zadeve  iz  lastnega območja  ali  skupne, v kolikor  se obravnavana problematika nanaša na 
širše območje občine/ali več vaških skupnosti. 

ŽELEZNIKI 

Občina Železniki ima šest krajevnih skupnosti, ki so vse pravne osebe. 

 
 

S spoštovanjem, 
Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  
 
 


